
Noticias    

Diário de Noticias 

- Proteção Civil faz balanço da época de fogos, a mais baixa dos últimos 25 anos 

- Empresas pagam salários até 20% mais baixos do que antes da crise 

- Reposição das subvenções vitalícias unem PSD e PS 

- "Há uma ligação a estabelecer com os depósitos de um milhão nas contas do CDS" 

 

Correio da Manhã 

- Paulo Morais - Orçamento de esbulho 

- Portugueses culpam Crato e Teixeira da Cruz 

 

Jornal de Noticias 

- Miguel Macedo demite-se "para defender o Governo" 

- Reações à demissão de Miguel Macedo 

- As relações suspeitas nos vistos dourados 

- Domingos de Andrade - Miguel Macedo e o futuro 

- José Mendes - Labirinto ou pântano? 
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Público 

- Quadros do Banco de Portugal que passam pelo Governo têm promoção garantida 

- Manuel Carvalho - Macedo não “salvou” o Governo: enterrou-o 

- Oposição pede novas eleições e o fim dos vistos 

- Estado vende o pouco que resta sem ganhar dinheiro 

- Governantes admitem "acertos" aos vistos gold mas não se comprometem 

 

Ionline 

- Câmara de Odivelas admite recurso a tribunais e ao parlamento para travar fecho do  

Instituto de Odivelas 

- SIS fez "limpeza electrónica" no Instituto de Registos e Notariado 

- Banca de investimento aproveita hecatombe da PT para lucrar milhões 

- Habitação. Aprenda os truques para gastar menos no condomínio 

- Portugal apresentou até Agosto o 5.º maior défice comercial da EU 

- Doutoramento. António José Seguro está de regresso à universidade 

- Quem vai à Comissão de Inquérito do BES e por que razão 

- Mercado depende da "boa-fé" da banca e dos supervisores. É suficiente? 

- Tomás Vasques - Daqui ninguém sai vivo 

 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

27-08-2012 

 

17-11-2014 

0-10-2014 

 

 

http://www.publico.pt/politica/noticia/quadros-do-banco-de-portugal-que-passam-pelo-governo-tem-promocao-garantida-1676455?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/macedo-nao-salvou-o-governo-enterrouo-1676507
http://www.publico.pt/politica/noticia/pcp-quer-que-cavaco-demita-o-governo-1676490
http://www.publico.pt/economia/noticia/estado-vende-o-pouco-que-resta-sem-ganhar-dinheiro-1676318?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/governantes-admitem-acertos-aos-vistos-gold-mas-nao-se-comprometem-1676429?page=-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/camara-odivelas-admite-recurso-tribunais-ao-parlamento-travar-fecho-instituto/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/sis-fez-limpeza-electronica-no-instituto-registos-notariado/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/banca-investimento-aproveita-hecatombe-da-pt-lucrar-milhoes/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-financas-pessoais/habitacao-aprenda-os-truques-gastar-menos-no-condominio/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-mercados/portugal-apresentou-agosto-5-maior-defice-comercial-da-ue
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/doutoramento-antonio-jose-seguro-esta-regresso-universidade/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/quem-vai-comissao-inquerito-bes-razao/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/mercado-depende-da-boa-fe-da-banca-dos-supervisores-suficiente/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/daqui-ninguem-sai-vivo/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- O que nos diz a intervenção inicial do governador: informação, resolução e julho 

- Expresso revela arquivo de documentos confidenciais do caso Espírito Santo 

- Dezembro de 2013: Banco de Portugal sabe do "buraco" na ESI mas fica calado seis meses 

- Passos só quer substituir Miguel Macedo 

- Demissão de Macedo pressiona remodelação profunda 

- Diogo Agostinho - A Dona Merkel, dá licença? 

- Pedro Santos Guerreiro - Miguel Macedo demitiu-se - e vão ter pena dele 

 

Diário Económico 

- Maioria faz acertos em impostos e pensões do Estado no OE/2015 

 

Notícias ao Minuto 

- Diário da República : PSP recebe mais por cada passageiro embarcado nos aeroportos 

- Remodelação : Substituto de Macedo conhecido hoje. Passos não faz mais mexidas 

- Manuel Palos : Diretor do SEF tinha "instruções políticas" para agilizar vistos gold 
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 Observador 

- PJ suspeita de fim de semana em Espanha de Macedo e presidente do Instituto  

do Notariado 

- Como funcionava, afinal, a rede ilegal dos vistos Gold – e o que tem o ministro a ver  

com isso 

- HENRY KISSINGER : A ordem mundial em 5 séculos e 3 continentes 

- Marinha portuguesa ajuda a salvar imigrantes no mediterrâneo 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Novo Blogue “O Navio…. Desarmado”, digno sucessor de “A Voz da Abita” 
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As Nossas Forças Armadas 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

 

Outros Assuntos de Interesse 

- Taxas EURIBOR Actuais  

- Cartaz Cultural de Lisboa  

- Cartaz Cultural do Porto  

- Cartaz Cultural do Algarve  

- Cartaz Cultural de Coimbra  

- Cartaz Cultural do Alentejo  

- Cartaz Cultural dos Açores  

- Cartaz Cultural da Madeira      

- Jornais e Revistas de Portugal  

- Boletim do Contribuinte  

- Instituto de Meteorologia  

- Efemérides do Dia   
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